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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum sebagai rancangan dan pedoman pendidikan harus 

mempunyai kedudukan yang strategis dalam seluruh aspek kegiatan 

pendidikan. Mengingat pentingnya peran dari kurikulum itu sendiri dalam 

pendidikan. Kurikulum merupakan nilai-nilai dari inti pendidikan yang 

tersusun secara sistematis, terencana dan terus berkembang. Hal tersebut 

didukung dengan Permendikbud no 67 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang Menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Sitepu (2012: 57) berpendapat bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isis, 

dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan  

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pendapat ahli yang lain mengenai kurikulum yaitu Fujiawati (2016: 

18-19) dalam jurnalnya yang berjudul “Pemahaman Konsep Kurikulum Dan 

Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni”, jurnal 

tersebut membahas mengenai penggunaan peta konsep yang dapat membantu 
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mahasiswa agar lebih mudah memahami konsep baru yang telah diketahui 

sebelumnya tentang konsep kurikulum dan pembelajaran, sehinga terbentuk 

struktur pemahaman konseptual yang terorganisir dengan baik. Fujiawati 

berpendapat bahwa kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam 

menjamin keberhasilan proses pendidikan, artinya tanpa kurikulum yang baik 

dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-

citakan. Kurikulum disini berperan penting dalam pendidikan, dikarenakan 

kurikulum bermanfaat sebagai pedoman atau rancangan untuk proses belajar 

mengajar di kelas bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat ahli, bahwa kurikulum menurut Nasution (2010: 5) 

yaitu suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar 

dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan 

beserta staff pengajarnya. 

Berdasarkan dari pendapat ahli tersebut, peneliti bisa menyimpulkan 

bahwa kurikulum ialah suatu rencana dan pedoman bagi tenaga pendidik yang 

tersusun secara sistematis dan terencana untuk proses kegiatan belajar 

mengajar peserta didik agar samapai kepada tujuan yang diinginkan. Adapun 

pihak sekolah memiliki tanggung jawab agar pedoman maupun rencana yang 

sudah tersusun secara sistematis dan terencana tersebut bisa berjalan 

semestinya sesuai dengan isi dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum berperan 

penting terhadap jaminan pendidikan yang bisa mengembangan pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik. 
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b. Fungsi kurikulum 

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang menjamin majunya suatu 

pendidikan baik bagi kepala sekolah, guru, peserta didik maupun pihak yang 

terkait dalam pendidikan. McNeil dalam Sanjaya (2010: 12-13) isi kurikulum 

memiliki empat fungsi secara umum, yaitu : 

1. Fungsi pendidikan umum (common and general education) yaitu fungsi 

kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang 

baik dan bertanggung jawab. 

2. Suplementasi (supplementation) setiap peserta didik memiliki perbedaan 

baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupn 

perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat 

memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan 

tersebut. 

3. Eksplorasi (exploration) fungsi eksploarasi memiliki makna bahwa 

kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat 

masing-masing siswa. Melalui fungsi ini anak akan belajar tanpa 

pemaksaan dari pihak luar. 

4. Keahlian (specialization) kurikulum berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat 

dan bakat siswa. 
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Mengutip pendapat ahli yang lain, Hamalik (2010: 64) berpendapat 

mengenai fungsi kurikulum bagi siswa, yaitu: 

1) Fungsi Penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well 

adjusted yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri 

senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu 

siswa pun harus  memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungannya.  

2) Fungsi integritas, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa 

pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. 

Siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan 

berintegrasi dengan masyarakat. 

3) Fungsi diferensiasi, memiliki makna bahwa kurikulum sebagai alat harus 

mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap 

siswa memiliki perbedaan, baik dari segi fisik, kemampuan maupun psikis 

yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. 

4) Fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi 

ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan 

Analisis Buku Guru…, Abdul Rizal Alfattah, FKIP UMP, 2019



10 

 

dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat 

seandainya suatu hari tidak dapat melanjutkan pendidikannya. 

5) Fungsi pemilihan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya.  

6) Fungsi diagnostik, memiliki makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat 

memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Apabila siswa sudah mampu mengetahui kekurangan dan kelebihannya, 

maka diharapkan bisa mengembangkan sendiri kelebihan dan 

kekurangannya yang dimiliki dengan memperbaiki kekurangannya. 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil mengenai fungsi kurikulum dari 

pendapat ahli diatas yaitu kurikulum memiliki fungsi yang sangat vital baik 

untuk peserta didik, tenaga kependidikan maupun pihak lembaga pendidikan. 

Fungsi kurikulum sendiri lebih menekankan pada perkembangan peserta 

didik.  

2. Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan kurikulum terbaru di 

dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pernah diujicobakan pada tahun 
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2004. Kurikulum Berbsis Kompetensi (KBK) dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dalam seluruh jenjang dan jalur 

pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Oleh karena itu, 

Kurikulum 2013 mencakup beberapa kompetensi dan tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan peserta didik yang dijadikan sebagai 

suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum 2013 menurut Kemendikbud (2013: 

83) adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi 

adalah outcomes-bases dan oleh karena itu pengembangan kurikulum 

diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.  

Sedangkan menurut Mulyasa (2013: 83) berpendapat bahwa 

kurikulum 2013 adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemapuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi 

tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa 

penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini 

diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, 

nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. Mulyasa (2013: 68) Kurikulum 2013 

berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-

kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 ini 
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mencakup sejumlah kompetensi, sehingga pencapaian dari peserta didik dapat 

diamati dalam bentuk perilakunya. 

Berkaitan dengan kompetensi, Kurikulum 2013 berperan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan peserta didik berupa 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, tumbuhnya sikap aktif, 

kreatif, inovatif, produktif, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab mampu 

diwujudkan. Kompetensi-kompetensi tersebut dimasukkan ke dalam bagian 

dari Kurikulum 2013, karena pemerintah memiliki suatu harapan, supaya 

peserta didik sebagai generasi muda Indonesia bisa menghadapi tantangan 

perkembangan zaman dan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur 

bangsa Indonesia. 

Kesimpulan dari makna tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum 

2013 merupakan tindak lanjut dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. Kurikulum 2013 ialah suatu 

konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemapuan peserta 

didik dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran dengan standar penilaian 

performa tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, 

berupa penguasaan terhadap suatu kompetensi. Kompetensi yang bisa 

dikuasai peserta didik bisa diamati dalam bentuk pengetahuan, perilaku, dan 

keterampilan peserta didik yang dijadikan sebagai suatu kriteria keberhasilan 

dari kurikulum itu sendiri yaitu Kurikulum 2013. 
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b. Implementasi Kurikulum 2013 

Mengutip pendapat Mulyasa (2013: 99) mengenai Implementasi 

Kurikulum 2013, tenaga pendidik atau guru dituntut untuk secara profesional 

merancang pembelajaran efektif dan bermakna yang menyenangkan, 

mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang 

tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi. 

Selain guru, kepala sekolah juga memiliki peran penting sebagai pendukung 

dalam implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki pendekatan 

yang lebih utuh dengan berbasis pada kreatifitas peserta didik. Pelaksanaan 

kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penguatan karakter. 

c. Tujuan Kurikulum 2013 

Adapun tujuan dari Kurikulum 2013 ialah menciptakan peserta didik 

yang memiliki budi pekerti luhur dan kompetensi yang tinggi. Hal tersebut 

didukung dengan tujuan Kurikulum 2013 dalam Permendikbud Nomor 67 

Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.  

 Kurikulum 2013 akan menciptakan generasi yang produktif, aktif, 

kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kreativitas akan menghasilkan produk-

produk yang inovatif, sehingga generasi bangsa mampu berperan aktif dalam 
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menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks serta 

berpegang teguh pada karakter bangsa. Menurut Mulyasa (2013: 39) 

keberhasilan Kurikulum 2013 dalam menciptakan generasi yang produktif, 

kreatif, dan inovatif serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional 

untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat 

ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu: 

1) Kepemimpinan kepala sekolah 

2) Kreativitas guru 

3) Aktivitas peserta didik 

4) Sosialisasi  

5) Fasilitas dan sumber belajar 

6) Lingkungan yang kondusif akademik 

7)  Partisipan warga sekolah 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil yaitu Kurikulum 2013 memiliki 

peran khusus dalam mengembangkan kepribadian dan watak peserta didik 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Melalui Kurikulum 2013 akan menciptakan peserta didik yang kreatif, 

inofatif, dan berkarakter. Akan tetapi semua hal tersebut harus didukung oleh 

semua kalangan pihak yang terkait dalam pendidikan dan lembaganya.  
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Kurikulum 2013 memiliki tujuan penting yaitu agar meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia, hal tersebut dilakukan agar pendidikan di 

Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Guna mewujudkan 

peningkatan mutu pendidikan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya 

menjadi tugas guru, tetapi peran serta warga sekolah dan seluruh pihak yang 

terkait dengan pendidikan juga diperlukan. 

d. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 tercipta karena menyesuaikan perkembangan dunia 

pendidikan, untuk menyukkseskan pengimplementasian Kurikulum 2013, 

perlu berpedoman pada suatu prinsip. Menurut Balitbang Kemendikbud 

(2013) dalam Mulyasa (2014:81-82), pengembangan Kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan kompetensi perlu  meperhatikan dan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1) Pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar 

nasional pendidikan. 

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan  prinsip diversifikasi sesuai dengan 

satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

3) Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan 

pencapaian kompetensi. 

4) Standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan 

nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan 

global. 

5) Standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. 

6) Standar proses dijabarkan dari standar isi. 

7) Standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, 

standar isi, dan standar proses. 
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8) Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi 

inti. 

9) Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang 

dikontekstualisasikan dalam satu mata pelajaran. 

10) Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat 

nasional, daerah, dan satuan pendidikan. 

11) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik . 

12) Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. 

13) Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (scientific approach). 

Prinsip pengembangan Kurikulum 2013 diciptakan dan digunakan 

sebagai pedoman acuan utama untuk menjamin keberhasilan dari kurikulum 

itu sendiri. Prinsip pengembangan Kurikulum 2013 dibuat agar dapat 

mengurangi informasi yang kurang tepat dan membingungkan. Prinsip 

pengembangan Kurikulum 2013 berpedoman pada standar nasional 

pendidikan. Prinsip pengembangan Kurikulum 2013 berawal dari tujuan 

pendidikan nasional, kemudian diturunkan menjadi standar kompetensi 

lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar. Muara dari pengembangan tersebut untuk mewujudkan 

pencapaian kompetensi oleh peserta didik. 

e. Pengertian Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi 

Dasar dan Standar Proses  

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Menurut Permendikbud (2013:1) No 54 menjabarkan bahwa 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi 
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kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan bermanfaat untuk guru 

karena SKL sebagai acuan utama dalam pengembangan Standar Isi, 

Standar Proses, Standar penilaian, Standar Pendidik, dan lain sebagainya. 

SKL yang telah dibuat merupakan acuan untuk penilaian kelulusan bagi 

peserta didik dan mencakup kompetensi-kompetensi untuk seluruh tema 

dan subtema selama satu tahun. Standar  Kompetensi Lulusan 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran  pembelajaran  yang  

harus dicapai. Sasaran yang harus dicapai dalam pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 

Standar Kompetensi Lulusan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar 

mencakup tiga aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Lulusan  

Aspek Lulusan Kualifikasi/Kemampuan 

Sikap SD/MI/SDLB/

Paket A 

Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap orang beriman, berakhlak mulia, 

berilmu, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam di 
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lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 

bermain. 

Pengetahuan SD/MI/SDLB/

Paket A 

Memiliki pengetahuan faktual dan 

konseptual berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya dalam 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian di lingkungan 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

Keterampilan SD/MI/SDLB/

Paket A 

Memiliki kemampuan pikir dan tindak 

yang produktif dan kreatif dalam ranah 

abstrak dan konkret sesuai dengan 

yang ditugaskan kepadanya. 

2) Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Inti mengutip dari Permendikbud (2016: 3-4) pasal II 

menjabarkan bahwa Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan 

tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang 

harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.  

Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk 

melalui pembelajaran. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada 
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kompetensi inti yang telah dirumuskan sebagaimana mestinya. Semua 

mata pelajaran yang terdapat di proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

harus bisa memberikan kontribusi terhadap pembentukan kompetensi 

inti. Kompetensi inti berperan sebagai pengikat kompetensi-kompetensi 

yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran yang 

terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kompetensi inti 

merupakan kebutuhan kompetensi bagi peserta didik itu sendiri, 

sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan 

diserap oleh peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajarannya, yang meliputi proses 

observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. 

Berikut peneliti tampilkan Kompetensi Inti yang terkait pada 

subtema Kebersamaan dalam Keluarga: 

Kompetensi Inti untuk pembelajaran PPKn 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi Lulusan PPKn 

Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 
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Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah. 

Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

Kompetensi Inti untuk pembelajaran Penjasorkes 

Tabel 2.3 Kompetensi Inti Penjasorkes 

Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
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dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah 

Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

Kompetensi Inti untuk pembelajaran SBdP 

Tabel 2.4 Kompetensi Inti SBdP 

Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga,teman, dan guru 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah 
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Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

Kompetensi Inti untuk pembelajaran Bahasa Indonesia 

Tabel 2.5 Kompetensi Inti Bahasa Indonesia 

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual) Menerima dan menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya 

Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial) Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga,teman, dan guru 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
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benda-benda yang dijumpainya di 

rumah dan di sekolah 

Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas dan logis 

dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 

Kompetensi Inti untuk pembelajaran Matematika 

Tabel 2.6 Kompetensi Inti Matematika 

Kompetensi Inti 1 

(Sikap Spiritual) 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya 

Kompetensi Inti 2 

(Sikap Sosial) 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga,teman, dan guru 

Kompetensi Inti 3 

(Pengetahuan) 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 
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Kompetensi Inti 4 

(Keterampilan) 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

3) Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi Dasar mengutip dari Permendikbud (2016: 3-4) pasal 

II menjabarkan bahwa Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan 

materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk 

suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang 

mengacu pada kompetensi inti.  

Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan 

materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing 

satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, 

kemampuan awal, serta ciri-ciri suatu mata pelajaran. Peserta didik 

diharapkan mampu menerapkan keterampilan dan sikap minimal yang 

harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah 

menguasai kompetensi yang telah ditetapkan sebagai acuan yang harus 

dicapainya. 
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4) Standar Proses 

Standar proses berdasarkan Permendikbud (2016:1) manjabarkan 

bahwa Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses 

pembelajaran (Silabus dan RPP), pelaksanaan proses pembelajaran 

(Implementasi dari RPP), penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Melalui standar proses, setiap guru dapat 

mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kaidah 

yang telah ditentukan. Standar proses disini memiliki kedudukan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan serta menjalankan program 

yang telah tersusun secara sistematis di buku guru. Program tersebut 

digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dalam 

mengajar.  

3. Pendekatan Scientific 

Pendekatan scientific atau pendekatan secara ilmiah menurut Musfiqon 

(2015: 51) berpendapat mengenai pendekatan ilmiah atau scientific merupakan 

pembelajaran yang tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan 

kompetensi peserta didik yang ingin dicapai, namun bagaimana mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas 

kreatif dalam berinovasi atau berkarya pada diri peserta didik. Pendekatan ilmiah 
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dalam kurikulum 2013 meliputi kegiatan berupa mengamati, bercerita, mencoba, 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan lain-lain. Pendekatan ilmiah saling 

berkaitan dengan pembelajaran tematik berupa sama-sama berfokus kepada 

perkembangan peserta didik. 

Adapun langkah-langkah dalam pendekatan scientific atau pendekatan 

ilmiah ada lime jenis, yaitu mengamati, menanya, menalar,mencoba dan 

mengkomunikasikan. Berikut penjelasan dari kelima jenis dikutip dari pendapat 

Daryanto (2014: 59-80), yaitu: 

a. Mengamati (Observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah dalam 

pelaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Daryanto (2014: 60) bahwa 

metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, 

sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

b. Menanya 

Guru membuka kesempatan kepada siswa secara luas untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Daryanto 

(2014: 65) mengungkapkan bahwa guru yang efektif mampu menginspirasi 

siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, 

dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu siswa belajar dengan baik. 
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c. Menalar 

Kegiatan menalar menurut Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 

(Dalam Daryanto, 2014: 70) adalah memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau 

eksperimen maupun hasil dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan 

ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. 

d. Mencoba 

Hasil belajar yang nyata atau otentik akan didapat bila siswa 

mencoba atau melakukan percobaan. Daryanto (2014: 78) mengungkapkan 

bahwa aplikasi mencoba atau eksperimen dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. 

e. Mengkomunikasikan 

Guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam pendekatan 

saintifik. Daryanto (2014: 80) mengungkapkan bahwa kegiatan 

mengkomunikasikan dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. 

Pendapat ahli tersbut dapat kesimpulannya bahwa langkah-langkah 

dalam pendekatan saintifik yaitu ada lime jenis atau biasa disebut 5M, yaitu 
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mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Tahapan-

tahapan pendekatan saintifik memiliki tujuan agar siswa dapat berpartisipasi dan 

terlibat aktif selama pembelajaran. 

4. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik menurut Rusman (2011: 254) merupakan salah satu 

model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran 

yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna, dan autentik. Sedangkan mengutip pendapat Trianto dalam jurnal 

karya Indriani (2015: 88) menjelaskan bahwa istilah pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Selaras dengan makna tersebut, Fogarty dalam jurnal 

karya Nurul Ain & Maris Kurniawati (2012: 316) menjelaskan bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu model terapan pembelajaran terpadu yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang terikat oleh 

tema.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang terpadu dalam satu tema yang berisikan beberapa mata 

pelajaran dalam satu tema yang saling terikat. Pembelajaran tematik bisa 

memberikan pengalaman yang lebih bagi peserta didik.  Melalui pembelajaran 

tematik, peserta didik aktif dan bisa menemukan sebuah prinsip-prinsip keilmuan 
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secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran tematik melibatkan peserta 

didik secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Ciri-ciri Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri jika 

dibandingkan dengan model pembelajaran lain. Musfiqon (2015:122) merinci 

diantara karakteristik pembelajaran tematik integrative yaitu:  

a. Berpusat pada peserta didik 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik 

c. Pemisahan mata  pelajaran tidak begitu jelas 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran,  

e. Bersifat fleksibel 

f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan 

kebutuhan peserta didik 

 

Berikut peneliti jabarkan makna dari ciri-ciri pembelajaran tematik 

tersebut, yaitu: 

a. Berpusat pada peserta didik  

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan peserta 

didik sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman 

belajar. Peran guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta 

didik jika mengalami kendala pada diri peserta didik. 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik 

Agar pembelajaran lebih bermakna maka peserta didik perlu belajar 

secara langsung dan mengalami sendiri. Peserta didik menjadi pusat belajar 
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dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran bertujuan untuk 

mendapatkan makna bagi setiap pribadi peserta didik.  

c. Pemisahan mata  pelajaran tidak begitu jelas 

Tema dibentuk dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan 

satu sama lain, maka batas mata pelajaran dalam satu tema menjadi tidak 

begitu jelas perbedaannya.  

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran.  

Berbagai konsep dari mata pelajaran berbeda disatukan dalam satu 

pokok bahasan. Maka dalam pembelajaran tematik menekankan pada dialog 

antar disiplin ilmu, sehingga peserta didik mendapatkan atau menerima 

materi secara komprehensif. 

e. Bersifat fleksibel 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak  terjadwal secara ketat antar 

mata pelajaran. Maksudnya, dalam waktu yang bersamaan peserta didik 

mempelajari berbagai mata pelajaran.   

f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan kebutuhan 

peserta didik.  

Pembelajaran tematik integratif lebih memberikan ruang kepada 

peserta didik untuk mempelajari materi sesuai dengan potensi minat dan 

bakat masing-masing. Ketertarikan peserta didik yang satu dengan peserta 

didik yang lain juga pasti berbeda dalam proses pembelajaran. Dengan 
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demikian hasil pembelajaran dengan menggunakan tematik integratif pasti 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.  

5. Penilaian Autentik 

Penilaian autentik berdasarkan Kemendikbud (2013:2) merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, 

proses, dan keluaran. Berikut peneliti tampilkan teknik dan instrumen yang 

digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

untuk mendukung penilaian autentik sesuai ketentuan Kemendikbud (2013: 4-5) 

sebagai berikut:  

a. Penilaian kompetensi sikap pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap 

melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) 

oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, 

penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa 

catatan pendidik.  

b. Penilaian kompetensi pengetahuan pendidik menilai kompetensi pengetahuan 

melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.   

c. Penilaian kompetensi keterampilan pendidik menilai kompetensi 

keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta 

didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 

praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa 

daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.  
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6. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang tersusun 

secara sistematis baik tertulis maupun non tertulis yang digunakan oleh guru. 

Selaras dengan makna tersebut, Majid (2011: 173) berpendapat bahwa bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Masih 

pendapat Majid (2011: 173) bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks 

yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Mengutip dari Depdiknas (2006:4) disitu 

menjelaskan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang ditentukan. 

Kesimpulan yang bisa peneliti ambil mengenai bahan ajar yaitu 

seperangkat materi yang tersusun secara sistematis yang digunakan oleh guru 

dalam penyampaian sebuah materi agar bisa menciptakan suasana atau 

kondisi yang memungkinkan siswanya belajar dengan lebih baik dan fokus.  

b. Prinsip-prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan 

ajar atau materi pembelajaran menurut majid (2011:180) yaitu: 

1) Prinsip relevansi 
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Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran 

hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang 

diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. 

2) Prinsip konsistensi 

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus 

diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang 

meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, 

maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

3) Prinsip kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak 

akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 

mempelajarinya. 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian tersebut maka bahan 

ajar atau materi pembelajaran hendaknya bisa berpacu pada tiga prinsip 

tersebut yaitu keterkaitan, konsistensi dan kucukupan. Bahan ajar yang sudah 

memiliki ketiga prinsip tersebut maka bisa disebut sudah bagus atau sudah 

sesuai denan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu dalam penggunaan buku 

siswa, guru harus menilai kelayakan materi buku siswa dengan tiga prinsip 

tersebut. 

c. Karakteristik Bahan Ajar 

Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan 

Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu self instructional, self contained, stand alone, adaptive, 

dan user friendly (dalam Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 2013 : 2). 

1) Self instructional yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu 

membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk 

memenuhi karakter self instructional, maka di dalam bahan ajar harus 

terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun 

tujuan antara. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa 

belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang 

dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 

2) Self contained yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara 

Analisis Buku Guru…, Abdul Rizal Alfattah, FKIP UMP, 2019



35 

 

utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya 

dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari 

bahan ajar tersebut. 

3) Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan bahan ajar lain. Artinya sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri 

tanpa bergantung dengan bahan ajar lain. 

4) Adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus memuat 

materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca 

terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

5) User friendly yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan 

keinginan. Jadi bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca 

untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari kelima karakteristik tersebut yaitu 

setiap bahan ajar harus memiliki kelima karakteristik tersebut, karena dengan 

memiliki kelima karakteristik tersebut bahan ajar bisa dikatakan bagus dan 

layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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d. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Jenis-jenis dari bahan ajar itu sendiri menurut Majid (2011: 174) ada 

empat, yaitu: 

1) Bahan cetak (printed): buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, gambar 

dan lain-lain. 

2) Bahan ajar dengan (audio): kaset, radio, dan lain-lain. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual): video, film, dan lain-lain. 

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material): compact disk 

interaktif. 

e. Buku ajar 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih fokus pada 

analisis buku ajar, baik itu buku ajar pegangan guru maupun buku ajar siswa 

yang berarti masuk dalam kategori bahan ajar cetak (printed). Buku menurut 

Majid (2011: 175) merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu 

pengetahuan. Selaras dengan pendapat Majid, Millah dalam jurnal karya 

Suwarni (2015: 87) berpendapat bahwa buku ajar merupakan seperangkat 

materi substansi pelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan 

keutuhan dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Buku ajar dapat membantu meringankan tugas guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas, sehingga tujuan 

pembelajarannya bisa tercapai dengan semestinya. Sitepu (2012: 21) 

menjelaskan bahwa buku ajar berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa 
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dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi 

atau mata pelajaran tertentu.  

Beberapa pendapat ahli mengenai buku ajar dapat diambil 

kesimpulannya bahwa buku ajar adalah bahan tertulis yang berisi materi-

materi substansi  pelajaran yang tersusun secara sistematis dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi siswa maupun guru. Buku ajar akan meringankan tugas 

guru dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari buku ajar diturunkan dan 

berpedoman dari kompetensi-kompetensi yang tertuang pada kurikulum yang 

berlaku yaitu Kurikulum 2013 saat ini. 

f. Buku Teks Pelajaran 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 Buku Teks Pelajaran 

adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan 

Kompetensi Inti. Buku teks pelajaran menjadi acuan wajib untuk digunakan 

di satuan pendidikan yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan.  

Buku guru dan buku siswa masuk dalam kategori buku teks pelajaran 

karena sifatnya wajib dipelajari oleh guru maupun peserta didik. Buku guru 

dan buku siswa juga merupakan buku wajib yang harus dipegang oleh guru 

berdasarkan peraturan Kemendikbud tahun 2013. 
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g. Buku Elektronik 

Buku elektronik atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. 

Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan 

teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga 

dapat berwujud teks atau gambar. 

h. Buku Pengayaan 

Buku pengayaan menurut Sitepu (2012: 17) ialah buku yang memuat 

materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan 

perguruan tinggi. Buku pengayaan masuk dalam buku nonteks, karena 

sifatnya tidak wajib dipelajari akan tetapi bisa menjadi bahan referensi atau 

rujukan bagi peserta didik. Buku pengayaan bisa bermanfaat untuk sebagai 

referensi penambah pengetahuan selain dari buku wajib seperti buku guru dan 

buku siswa. Dengan mempelajari buku pengayaan, diharapkan guru maupun 

peserta didik bisa memperoleh pengetahuan secara luas. 

7. Analisis Buku Guru dan Buku Siswa 

a. Buku Guru dan Buku Siswa Revisi Tahun 2017 

Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi 

Kurikulum Tahun 2013 dalam pembelajaran. Kemendikbud (2013:6) 

menjelaskan bahwa buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Buku Guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang 

didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013. Buku Guru berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta 

pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu 

petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran 

pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. 

Kemendikbud (2013:3) menjelaskan bahwa buku siswa adalah buku 

yang diperuntukan bagi peserta didik yang dipergunakan sebagai panduan 

aktifitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai 

kompetensi tertentu. Makna tersebut bisa diartikan bahwa buku siswa 

merupakan sumber belajar bagi peserta didik, buku siswa disusun untuk 

memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Pada buku 

siswa, dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik 

eksperimen maupun non eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, 

evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Melalui penggunaan buku siswa, 

diharapkan nantinya peserta didik dapat menumbuhkan motivasi, rasa 

keiingintahuan, inisiatif, dan kreatifitas peserta didik. 

b. Kompetensi Buku guru dan buku Siswa 

Kemendikbud (2013:2) Kompetensi buku guru dan buku siswa 

anatara lain yaitu: 

1) Memahami strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk 

kegiatan pembelajaran. 

2) Menganalisis kesesuaian SKL, KI, dan KD. 
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3) Menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecukupan dan 

kedalaman materi, serta keterkaitannya dengan tema dan jaringan tema. 

4) Menganalisis kesesuaian buku guru dan buku siswa dengan konsep 

pendekatan scientific dan penilaian autentik. 

5) Menganalisis tindak lanjut dari hasil analisis. 

c. Tujuan Analisis Buku Guru dan Buku Siswa 

Kemendikbud (2013: 3) mengenai tujuan analisis buku guru dan 

buku siswa diantaranya yaitu: 

1) Mendeskripsikan strategi penggunaan buku guru dan buku siswa untuk 

kegiatan pembelajaran. 

2) Mendeskripsikan kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntutan 

SKL, KI, dan KD. 

3) Mendeskripsikan kecukupan dan kedalaman materi buku guru dan buku 

siswa serta keterkaitannya dengan tema dan jaringan tema. 

4) Mendeskripsikan kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan konsep 

pendekatan scientific dan penilaian autentik. 

5) Merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis. 

d. Panduan Analisis Buku Guru dan Buku Siswa 

Kemendikbud (2013: 4) mengenai analisis buku guru dan siswa diantaranya 

yaitu: 

1) Mempelajari format analisis buku guru dan buku siswa. 

2) Mempersiapkan SKL, KI, dan KD. 
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3) Mencermati buku guru dan buku siswa. 

4) Melakukan analisis terhadap buku tersebut dengan menggunakan format 

yang tersedia. 

5) Memberikan rentang nilai dari 3 (Baik), 2 (Kurang), dan 1 (Tidak 

Tersedia).  

6) Berdasarkan hasil analisis, menuliskan tindak lanjut hasil analisis sebagai 

berikut: 

a) Jika sesuai dengan kebutuhan, buku bisa digunakan dalam 

pembelajaran. 

b) Jika kurang/tidak sesuai, anda disarankan untuk memberikan 

rekomendasi tindak lanjut yang harus dikerjakan guru sebagai 

pengguna buku tersebut. 

e. Format Analisis Buku Guru dan Buku Siswa 

Lembar analisis buku guru dan buku siswa yang digunakan disusun dalam 

bentuk format sebagai berikut: 

1) Format data analisis buku pegangan guru 

Judul Buku : 

Kelas : 

Jenjang : 

Tema : 

Subtema : 
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Tabel 2.7 Format Analisis buku Guru 

No Aspek Yang 

Dianalisis 

Hasil Analisis Tindak 

Lanjut Hasil 

Analisis 

Pb 

1 

Pb 

2 

Pb 

3 

Pb 

4 

Pb 

5 

Pb 

6 

1.  Kesesuaian SKL        

2. Kesesuaian KI        

3. Kesesuaian KD        

4. kecukupan Materi 

ditinjau dari: 

 

a. Cakupan konsep/ 

materi esensial 

       

b. Alokasi waktu        

5. Kedalaman Materi  

a. Pola Pikir 

Keilmuan 

       

b. Karakteristik 

Siswa 

       

6. Informasi 

Pembelajaran 

sesuai Standar Isi 
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7. Penerapan 

pendekatan 

scientific 

       

8. Instrumen 

penilaian autentik 

dan bahan remidial 

teaching 

       

9. Kolom interaksi 

antar guru dengan 

orang tua 

       

Kemendikbud, (2013:5) 

2) Format data analisis buku pegangan siswa 

Judul Buku : 

Kelas : 

Jenjang : 

Tema : 

Subtema : 
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Tabel 2.8 Format Analisis buku siswa 

No Aspek Yang 

Dianalisis 

Hasil Analisis Tindak 

Lanjut Hasil 

Analisis 

Pb 

1 

Pb 

2 

Pb 

3 

Pb 

4 

Pb 

5 

Pb 

6 

1.  Kesesuaian SKL        

2. Kesesuaian KI        

3. Kesesuaian KD        

4. kecukupan Materi 

ditinjau dari: 

 

a. Cakupan konsep/ 

materi esensial 

       

b. Alokasi waktu        

5. Kedalaman Materi  

a. Pola Pikir 

Keilmuan 

       

b. Karakteristik 

Siswa 

       

6. Penerapan 

pendekatan 

scientific 
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7. Instrumen 

penilaian autentik 

dan bahan remidial 

teaching 

       

Kemendikbud, (2013:5) 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan sebagai khasanah pengetahuan dan penguat untuk 

penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang relevan akan meyakinkan 

bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang 

relevan: 

1. Penelitian karya Adfila pandu Putra pada tahun 2016 yang berjudul 

“Analisis Kesesuaian Buku Teks Siswa Tematik Terpadu Tema Benda-

Benda di Lingkungan Sekitar SD/MI Kelas V dengan Kompetensi Dasar 

Kurikulum 2013”. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai analisis 

buku. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berisi bahwa buku siswa 

subtema 1 tentang wujud benda dan cirinya sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar, yaitu memperoleh skor 96,30% dan masuk dalam 

kriteria sangat baik.  

2. Penelitian Ni Putu Raina, dkk tahun 2016 yang berjudul “Analisis Buku 

Teks Siswa Kurikulum 2013 ditinjai dari Aspek Desai Pesan 
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Pembelajaran Kelas IV Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut relevan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama 

membahas mengenai analisis buku. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

bahwasanya ditinjau dari standar buku teks pada kelas IV di SD Negeri 3 

Banjar berada pada kategori cukup dengan pemerolehan skor 74,02%, 

ditinjau dari aspek desain pesan teks sudah  masuk kategori baik dengan 

pemerolehan skor 81%, ditinjau dari aspek desain pesan gambar sudah  

masuk kategori cukup dengan pemerolehan skor 73,78%.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Amalia pada tahun 2017 yang 

berjudul Analysis of Reading Material in English Textbook fot Tenth 

Grader Published by Munistry of Education and Culture Based on 2013 

Curriculum. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai analisis buku 

pada kurikulum 2013. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa seluruh 

kompetensi dasar dari buku tersebut cocok dengan kompetensi dasar di 

kurikulum 2013. Seluruh indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Ada 

beberapa kekurangan yaitu pada tulisan kompetensi dasar pada daftar isi 

dan konten buku tidak sesuai, dan kemudian ada beberapa 

ketidakcocokan pada materi membaca pada buku tersebut karena tidak 

sesuai dengan kompetensi dasar. 

4. Penelitian yang dilakukan Wita Nurhikmah  pada tahun 2016 yang 

berjudul The Analysis of English Textbook used in the first grade of 
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Senior High School Based on Curriculum 2013. Penelitian tersebut 

dilakukan di salah satu SMA di kota Medan memiliki isi yang membahas 

bahwa buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh penerbit Yrama Widya 

memiliki kelayakan konten 89,58% untuk kelengkapan, kedalaman, 

struktur generik, relevansi dan pengembangan ketrampilan. Buku 

tersebut layak dan memenuhi standar buku teks berdasarkan rubrik 

penilaian BSNP. 

C. Kerang Pikir 

Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi 

Kurikulum Tahun 2013 dalam pembelajaran Buku guru dan buku siswa 

merupakan buku yang wajib ada di setiap sekolah yang sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Peran buku guru dan buku siswa sangat penting, karena pada 

buku guru tersebut dijelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran, 

kegiatan inti yang dilaksanakan, kriteria penilaian, dan lain sebagainya. Buku 

siswa itu sendiri berisikan penjelasan dari buku guru yang lebih rinci membahas 

materi yang akan diajarkan. Buku siswa bermanfaat sebagai panduan siswa agar 

bisa memahami materi dengan sebaik mungkin. 

Buku guru dan buku siswa merupakan buku yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku guru dan buku siswa sudah 

mengalami beberapa kali revisi, dan yang edisi terakhir yaitu edisi revisi tahun 

2017. Ada beberapa perbedaan yang ada pada buku guru dan buku siswa edisi 

revisi 2017 dengan edisi revisi tahun sebelum-sebelumnya. Hal ini menandakan 
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bahwa setiap buku guru dan buku siswa bisa saja terjadi sedikit kesalahan 

konsep, pemahaman, makna, gambar, ketidaksesuaian dari segi Standar 

Kompetensi Kelulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar maupun Rubrik 

Penilaian yang terdapat pada buku guru maupun buku siswa. Melalui sebuah 

analisis buku, kesalahan-kesalahan tersebut bisa ditemukan baik dibuku guru 

maupun buku siswa. Peneliti akan melakukan sebuah analisis pada buku guru 

dan buku siswa tema keluargaku subtema Kebersamaan dalam keluarga pada 

Kurikulum 2013 di kelas 1 SD Negeri 1 Kotayasa, berikut kerangka pikir yang 

peneliti gambarkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Buku Guru…, Abdul Rizal Alfattah, FKIP UMP, 2019



49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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subtema Kebersamaan dalam Keluarga pada 

Kurikulum 2013 di kelas 1 SD Negeri 1 Kotayasa 
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pada Kurikulum 2013 di kelas 1 SD Negeri 1 Kotayasa 
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